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L'Audiència Provincial de Barcelona declara la nul·litat de la clàusula de 
venciment anticipat en contractes de préstec hipotecari, amb 
independència que aquesta clàusula no s'hagi aplicat de forma abusiva. 

  
L'Audiència Provincial de Barcelona en les seves sentències més recents ve a 
consolidar la recent doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, (TJUE), relativa a la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat 
abusiva amb independència que en el cas concret no s'hagi aplicat de forma 
abusiva.  

L'Aute del TJUE d'11 de juny de 2015, enjudicia un litigi entre el Banc Bilbao 
Vicaya Argentaria i un consumidor, relatiu a l'impagament de quotes del préstec 
hipotecari celebrat entre les parts, en el contingut de les quals hi ha una 
clàusula de venciment anticipat que infringeix l'article 693.2 de la LEC, en 
preveure el venciment anticipat del préstec en cas de retard en el pagament de 
les quotes sense establir un nombre mínim de terminis mensuals. No obstant 
això, el banc va esperar l'impagament de tres quotes mensuals per exercir la 
clàusula de venciment.  

El TJUE resol declarant que en la mesura que la clàusula predisposada en el 
contracte amb el consumidor és abusiva, ha de declarar-se la seva nul·litat 
absoluta amb independència que la mateixa s'hi hagi aplicat o no. 

En el mateix sentit es pronuncia de forma contundent i reiterada l'Audiència 
Provincial de Barcelona, en les seves resolucions més recents, entre elles: els 
autes de la Secció Setzena, de 27 de novembre de 2015 i de 7 de desembre; i 
l'Aute de la Secció Quarta, de 10 de desembre de 2015. 

En paraules de l'Audiència “hem d'examinar l’abús intrínsec de la clàusula al 
marge de l'exercici que de la mateixa es faci per part del prestador”. 

Entén, per tant, que la clàusula de venciment anticipat que no respecti el límit 
establert en la nova redacció de l'article 693.2 de la LEC donada per la Llei 
1/2013, és abusiva i nul·la en la seva integritat sense que l'entitat bancària 
pugui evitar aquesta nul·litat actuant il·lícitament retardant la seva utilització fins 
que el prestatari hagi superat el nivell de mora previst en l'article 693 de la LEC 
com a límit de l'admissible. 

L'enjudiciament de l’abús de la clàusula ha de fer-se en abstracte analitzant les 
facultats que concedeix al prestador amb total independència de com faci ús 
d'aquestes facultats en la pràctica. 

 

 

 


